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 האדמו"ר מהאלמין 
רבי שלום יהודה גראס שליט"א

חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

 
 לילדים
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דרשה לחיזוק למוד הזוהר הקדוש
מכ"ק אדמו"ר מהאלמין שליט"א

ביום י"ב אלול תשע"ג לפ"ק
במוסד "זכור לאברהם" בעיר התורה אלעד

בראשות הגה"צ רבי אברהם בוגנים שליט"א

השם בשם הבאים ברוכים
הáאõניםà,רäŁת בוגניםהרàנים אברהם רבי הגה"צ ובראשם ְְִִִַַָָ

המקרביםשליט"א, הרàים äמזéי ,שליט"א יŁיבõת יŁְְְְִִִֵֵַַַָָָרא
äנáארŁ ,äיחי עליכם ה' àŁמים äלאבינ יłראל àני äאחינ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאת
עליכם ה' יõסף הåה, Łõדñה הñהל éל äברäŁת הåה, ץäàהק ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאת

.אמן לכם, àâר éאŁר אתכם üויבר ïעמים ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאלף

בקרבב"ה שגם בארצינו, נשמע הזוהר וקול שזכינו
3:00 בשעה שבת ערב [כל רבן בית של תינוקות
בנים לגדל המסוגל וחצי] שעה הקדוש זוהר לומדים
כמו שמים, ויראת בתורה העולם את המאירים
זיע"א אהרן רבי מבעלזא זי"ע הקדוש האדמו"ר על שמסופר
איתו שלמד פרטי מלמד אביו, עבורו שכר בשנים רך ילד בהיותו

זוהר.

רביוכן הצה"ק מוויזניץ, האדמו"ר של אביו גם נהג
זי"ע, מאיר פרשתחיים כל של הזוהר ללäëד לו ְִשדאג

פרטי. מלמד עם השבוע

שכתובוזהו א')מה כא פרק ויקרא)אל אמר מŁה אל ה' "וçאמר :ֱֶֶֶֶַֹֹ
ואמרת. אמור, פירש"י אלהם". ôואמר אהרן àני ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַָָֹֹהéהנים
יזהירו שבדור שהגדולים פירוש, הקטנים, על גדולים להזהיר
כאשר ובפרט ,בעבודתם עימהם אותם יחברו הקטנים, את ויאירו
יחברו להתעלות, וחפצים אחריהם רודפים שהקטנים רואים הם

.יותר אותם

הרשב"יוכנודע לציון לבוא שזוכה שמי
בחשק זוה"ק ואוכלוללמוד ובהתלהבות

התורה, סודות להשיג יזכה ושמח, ושותה
מיŁרים המáיד שכתב אמר)כמו תŁרï):וז"ל , ֱִִֵַַַָָָֹ

על הåהר àקרõתכם מאד מחיםł הם éי äדעäְְְְְִִִֵֵֶַַַֹֹ

עêאין רזין לכם äלáי éן äתמידôŁכä לזה, üäמíה õא וכä',מערתם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
Łם. ןçו)ע"פ ףâ 'ב חלק Łõדñה זהר תורת(ראה שלומדים ובמקום , ְֵֵֵֶַַַַָָֹ

דברי שהלומד הקדוש, הציון על נמצא כאילו נחשב הרשב"י
הזה בעולם כאן אליו אותו וממשיך לנשמתו, מתחבר התנא
ובספר האריז"ל בכתבי כמובא ה', בעבודת להצליח אותו ומסייע

.זיע"א הטוב הרי"ח למרן כ' פרק ותבונה דעת

נסôרõת äידע נערים äêאפ ,יחŁëה תõלימ בõְְְֲִִִִִֵַַָָָָקר
זהרàראçו תŁרï Łõדñה(.קיח ףâ)] אמרהôרäáם: :[Łדñה ןõŁלל ְְְִֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹ

àזה אäה üäרà Łõדñה לŁ õנõרצ אין Łמעõן רàי ְְִִֵֶֶֶַַָָָָלהם
הŁëיח לימõת בõקר היהçŁכä ,üé éל לעõלם נעריםçŁתêáה äêאפ ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

קðים õיד על ולדעת החכמה לŁ תõרôנס למצא עתידים àŁְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹעõלם
לéל. הêáית מןåה õתõבאä ְְְְְִֶֶַַַַֹוחõàŁנõת,

הראשוןוב"ה החלק את ביחד גמרו קדשים צאן שילדי שזכינו
בלימוד שמות בסדר הלאה וממשיכים ,הקדוש הזוהר
,השבת זוהר ובספרי לישראל, חוק בספרי שבוע כל הקדוש הזוהר
יקבלו זה על סיום כשיעשו וכן זה, על מתנות עכשיו וקיבלו
ילדים, ועוד עוד יעשו וכן יראו ומהם מתנות, עוד ה' בעזרת
קטìים ìŁערים אמר, חאיõי àן ןõמעŁ רàי דברי ב"ה ְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֻונתקיים

הם. מõíד äְְִִֵַילמד

ביאוידועìה אמרŁ מה זי"ע, ויטאל חçים רàי äרנõמ תבé ִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָמה
äכ"ד)ירמיה התקלקלä"(ד' הáבעõת "וכל הàחäרים, äêא ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

ללמõד רõצים Łאינם דיהםëמל את איםõרŁ הñטìים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָהôלמידים
רהõï ŁרŁ םàול äנתקלקל äêא áבעõת éן על הõíד, ותõרת ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹזוה"ק

וע ולענה Łהאמתרא חכמתà לכïר Łורפ טיט דתäחל àהם לתה ְְְְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
åàהר. ìéזéר הàא àעõלם חלק להם יהיה לא éי ספק ואין ...דõוע ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

Łם, תבéקíהתעêמ äמניעתנä הåאת, החכמה àעסק ôלäי לéה éי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ
äנôותפאר äנŁâמק àית àנין ועäéב אחäר õáרמת היא ãàהìהמכ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ
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בäתéה אמרŁ õמé הéרמל", "הדר ו)ונקרא ז הירים "ראŁ)üŁיר : ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ééרמל"... üעלי,õלמõעà חäר רתõק הäא üäרà Łõדñלה õל אין éי ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָ

.õז àחכמה עõסקים éאŁר ְְְֲִֶֶַָָָאêא

אõתנääבאמת הäמצ ע"ה] äנàר מŁה אäה] מהימנא הרעיא éבר ְְְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
עד מאיר הרàŁ"י õôרת éי ,וקאâ Łõדñה זõהר ְְְִִִִֵַַַַַַָָָללמõד
Łõדñל מנäחה לתת ולא הפסק ללא ללמõד üוצרי הõâרõת, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹסõף

äגאלנçŁ עד אäה üäרà(.ריט נחסï (זõהר ְְִִֵֶַַָָָ

הקדוש,ולכן זוהר שלומדים הצדיקים הילדים חלקכם אשרי
זכות יש האם אלו, ילדים על עומד העולם שכל ובוודאי
ישיבות ראשי הרבנים כל יעשו וכן יראו ממנו ?מזו גדולה יותר
זוהר איתם וללמוד הילדים, לקבץ פשוטים ואנשים ומלמדים

מתנות. אי"ה גם להם ונחלק הקדוש

לŁ Łõדñה דäëêà להחזיק ראלłי עדת קהל דיםäהçה äלàוק äמçְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָק
זקן ועד מìער ורàים יחיד והåהר ניםäñôְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֹה

äנàרזיע"א ,חי Łאי הàן חçים, הäñôניםיõסף (àהקâמת ְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָ

(äניהàתõיקר אõר וזרח הציץ אŁר מןåמ לשונו: וזה , ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
הåהר וספר הäñôנים ספר הáדõלים מאõרõת Łני Łְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַֹל
להחזיק יłראל עדת קהל דיםäהçה äלàוק äמçְְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַַָק

àערìמ ורàים יחיד והåהר הäñôנים Łל Łõדñה דäëê ְְִִִִִִֶַַַַַַַַָָֹ
זקן, סõדועד äלהבין להfiיג ידם לאל âאין והáם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָ

õŁתים כן ïי על אף האêה הñדŁõים íàŁפרים טהõרõת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאמרõת
מאד. מאד קריאתןà מתלהביןä âבריהם את ðàְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹמא

Łנים עהŁô àן ôינõק עם ללמד צריכין õáבר תäינëהŁ הזה רõâàְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹ
והäñôנים הרåה ְִִֵֶַַַֹספר

äברולõá Łהëינäת הåה רõâà לי õŁמע יëעקõינô עם לõמדין äהי ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
àהם להגõת והäñôנים הåהר ספר ניםŁ Łôעה יראתàן והיה ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

õלחכמת קõדמת õםחטאõמקà Łמים יראת Łכõר היה üוכ ויתקçם. ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
חיצõנית. חסד,חכמה נõצר ,מרנהõñמ ספרין יחיאל איזיק יצחק Łõדñה äינàר) ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

כ') נהŁמ ד' .ïרק ְִֶֶָ

קדשיםועלועלועלועל צאן לכם שיש הזכות גודל לתאר אפשר אי כן
הגאולה. שמקרב בלימוד

!הגעתי בזכותך

ואמר:התבטא צדיק המשיח,פעם מלך נקבצובבוא ישראל עם
ושמחים. ששים העם ופליטת לך, יתבונןובאו הזו בעת

מעשיו, לפי ואחד אחד כל יבחן ,הטהורות בעיניו המשיח מלך
בפליאה, עיניהם ירימו כולם באצבעו, ויראה ידו ירים ולפתע
בפנותו ,ויאמר קולו את המשיח מלך ישמיע אז ,במחזה ויביטו

בגאולת חלק יש לך היגעתי, בזכותך" מסוים: יהודי על אצבעו
."העם.ביאתו למען שפעל ויהודי יהודי כל על יראה כך

בכבודוהלוואי שהמשיח ,המאושרים הזוכים מן להיות שנזכה
" – עלינו יעיד הגעתיובעצמו ".בזכותך

מדקותיכםעל הקריבו ,שמים לשם לימוד תנו יקרים, ילדים ,כן
ליוצרינו, רוח נחת לעשות הקדושה, השכינה למען ועוד עוד

.נפשינו לפדות לגרום

לילדים הפרסים חלוקת

הקדוש,אנחנו זוהר שלומדים לילדים חלוקה לעשות הולכים
הזמנים], בבין [אפילו וחצי שעה עש"ק שישי יום בכל
ספרים, ועוד לישראל חוק של סטים הראשון בסיום להם וחילקנו
ולקראת שמות, ספר ומתחילים בראשית ספר את סיימו ועכשיו

שבת. מטעמי ספר יפה מתנה מקבלים בראשית ספר סיום

לגמור עצמם על שקיבלו לילדים הקדוש זוהר של סטים חלוקת
בשנה הקדוש הזוהר כל

4אני לפני שלי המדרש בבית שעשיתי מה לכם לספר רוצה
תורם, שיש התפילה אחרי בשבת בדרשה אמרתי שבועות:
לכל כיס, פורמט חלקים 46ל המחולק זוהר של סט מתנה שנותן
היומי שיעור דקות 1015 יום כל ללמוד עצמו על שמקבל ילד
הזוהר כל את גומר אחת ובשנה המחולק, הקדוש הזוהר של

.הקדוש

הקדושתיכף במבצע לזכות שרוצים ידיים הילדים הרימו ומיד
הרע, עין בלי ילדים 40מ יותר כבר לנו ויש הזה

הזוהרעתה כל בסיום אלעד, עיר כל את ולזכות להציע, רוצה אני
עצמו על שיקבל ילד וכל ,אחת בשנה ילדים של הקדוש
הקדוש הזוהר של היומי שיעור דקות 1015 יום כל ללמוד
חלקים 46 ל השלם המחולק הזוהר הסט את יקבל ,המחולק

לבחורים. וכן כיס, פורמט

עםואני הצלת של הזה הגדול במבצע יתמכו שההורים מבקש
מתנות. גם להם יתנו וההורים ,כולו העולם בכל ישראל

הקדוש הזוהר של סט של הגדולה במתנה לזכות שרוצה מי
!ידיים ירים

בזוהרהילדים כתוב ,י"הרשב של החיילים הם האלו הצדיקים
סודות ידעו קטנים ילדים המשיח, ביאת שלעת הקדוש
ידעו שהילדים הרשב"י, מאמר שהתקיים כמו וב"ה התורה,
השלימה הגאולה בקרוב יתקיים כן התורה, סודות וילמדו

.בב"א ברחמים

כל התפילות מתקבלות רק על ידי לימוד זוהר הקדוש, הזוהר הקדוש היא 
טבעת מלך מלכי המלכים, ומי שילמד ינצל.


